
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til øjeblikkelig udgivelse 

 

Axalta Coating Systems udgiver deres farve popularitetsrapport for 
2013 
 

Denne årlige rapport er den mest etablerede, mest omfattende i bilindustrien  

 

PHILADELPHIA, PA, USA – den 7. januar, 2014 – Axalta Coating Systems, en global 

producent af lak til bilindustrien og en myndighed når det gælder farve og farvetrend-

information for bilindustrien, annoncerede i dag udgivelsen af deres årlige farve 

popularitetsrapport for 2013. Rapporten, udarbejdet siden 1953, er den mest omfattende i 

branchen, eftersom regionale farvepræferencer i bilindustrien kontinuerligt spores. Dette års 

rapport indeholder Sig det med farve! Axaltas prognose på fire farver som megatrends for 

designere i bilindustrien fra hele verden. 

 

“Vores kunder stoler på vores data hvert år, for at foretage markedsafgørelser,” forklarede 

David Fischer, Vicepræsident for Axaltas globale OEM-forretning. “Vores globale team af 

farvespecialister stoler på vores avancerede prognoser til at formulere den næste generation af 

lak-farver. Resultatet er en stadigt skiftende farvepalet til bilindustriens designere. Da industrien 

fortsætter med at udvikle sig, og stræber efter at skabe innovation til kunder over hele verden, 

er Axalta forpligtet til at indgå partnerskaber med vores kunder, for at levere de bedst mulige 

lakker til rådighed.”  

 

2013 farvehøjdepunkter fra hele verden 

Hvid styrkede sin position, som den mest populære bil farve blandt forbrugere over hele verden 

i 2013, hvilket betød at den er vokset i popularitet med seks procentpoint i forhold til året før. 
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Inden for spektrummet af den hvide farve, var 22 procent af køretøjer en solid hvid og syv 

procent var perlehvide. Sort var den anden mest populære farve på verdensplan, med 20 

procent af salget, men effekt-sort blev foretrukket mere end solid sort. Sølv på 15 procent og 

grå på 12 procent har begge aftaget i popularitet, mens rød holdt sig stabilt på otte procent. Blå 

og brun / beige stod hver for fem procent af det globale marked. De resterende farvevalg 

afslørede lav popularitet for grøn, orange, lilla og andre farver, selv om der var en lille stigning 

for farverne gul / guld. Alt i alt, har de neutrale farver været meget populære i løbet af det sidste 

årti, og udgør 76 procent af nutidens køretøjer. 

 

Nordamerika 

! Med 26 procent, fortsatte hvid med at stige i popularitet og er fortsat det mest 

populære farvevalg for syvende år i træk.  

! Med 20 procent, er sort også steget i popularitet, da forbrugerne syntes dragede 

mod sorte effekter i luksus og luksus SUV segmenterne.   

! Sølv har fortsat sit langsomme fald, sammen med grå.  

! De to mest populære kromatiske farver, er rød med ni procent og blå med syv 

procent.  

! Mexico foretrækker lysere, neutral farver med hvid på 32 procent og sølv på 18 

procent. 

! Sort kommer på en fin tredjeplads med 17 procent i Mexico.   

! Andre farver i Mexico, falder i tråd med de overordnede nordamerikanske 

tendenser. 

 

Europa 

! Præferencen for hvid steg med fem procent i 2013, til 29 procent af salget af nye 

biler med solid hvid som den mest populære variant.  

! Med 21 procent var sort den anden mest populære farve, dog med en heftig 

nedgang i forhold til 2012. 

! Interessen for grå og sølv aftog i 2013, i overensstemmelse med globale tendenser.   

! Blå faldt en smule og rød steg svagt, hvilket satte begge på et niveau med syv 

procent. 

 

Asien 

! I Asia, opnåede neutrale farver 75 procent af markedet, hvilket er en stigning på to 

procentpoint siden 2012, stadigt lavere end niveauet i 2001 hvor neutral farver stod 



 

for en markedsandel på 86 procent. Rød var den mest populære ikke-neutrale farve 

brugt på køretøjer.   

! Japan fortsatte med at rapportere hvid som den mest populære farve for syvende år 

i træk, efterfulgt af sort og sølv. Grås popularitet på syv procent var lav i forhold til 

andre internationale tendenser. Blå var det mest farverige valg, med syv procent af 

markedet. 

! I Kina, er sort fortsat en stærk farve, især på luksusbiler. Men interessen for hvid 

steg på linje med dens samlede globale popularitet. Blå, grøn og gul var lave i 

popularitet i forhold til de røde og brune farver. 

! I Sydkorea forblev hvid præference nummer et, med 32 procent af markedet. Sølv 

var en fjern andenplads med 18 procent. Grå holdt tredjepladsen, efterfulgt af sort, 

da de lysere farverum dominerede markedet. 

! Sølv forblev den mest populære farve i Indien, med 30 procent, og med hvid på en 

tæt andenplads med 28 procent. Brune / beige farver var populære med 10 procent, 

mens mørkere farver som sort kun fik lidt interesse, med kun syv procent af 

markedet. 

 

Sydamerika 

! Med 29 procent, overskyggede hvid sølv på toppen, for første gang siden 2001, tæt 

fulgt af sort med 14 procent. 

! Grå og rød fulgte trop i popularitet, med ni procent hver. Rød forblev den femte mest 

populære farve siden 2002.  

! Forekomsten af brune / beige, blå og grønne farver steg en smule. 

 

Andre lande og regioner 

! I Rusland, holdt hvid fast i førstepladsen med 18 procent. Grøn var ret populær, med 

otte procent af markedet i modsætning til andre lande. 

! Det lyse farverum dominerede i Afrika med hvid, sølv og grå i toppen. Hvid havde et 

stort forspring med 43 procent. Rød var den mest populære ikke-neutrale 

farvepræference med seks procent, efterfulgt af blå med fire procent. 

 

Med denne rigdom af viden om OEM farve tendenser, er Axaltas tre globale 

omlakeringsmærker - Cromax®, Spies Hecker og Standox - i stand til at reagere hurtigt. Nye 

farveformler til omlakering skabes hurtigt og leveres til mærkernes autolakererier, via innovative 



 

farve-match værktøjer. For disse autolakererier er umiddelbar adgang til reparationslak og -

teknikker alt-afgørende for at sikre produktivitet og korrekt lakreparation, første gang. 

 

Fischer siger: “De sømløse forbindelser mellem Axalta OEM og de globale reparationslak 

virksomheder understreges af vores folks drive og entusiasme. Den hastighed, hvormed 

reparationslak introduceres på markedet, illustrerer Axaltas igangværende engagement til 

deres kunder om at være bygget til høj ydelse.”  

 

For mere information om farvepopularitet, se vores nyligt udgivne, enestående historiske 

rapport – Six Decades of Colorful Automotive Moments – der tilbyder mere end 60 års 

farvepopularitetsinformation fra fire store regioner.  
### 

 

Axalta Coating Systems er en førende global leverandør af flydende overfladebehandling og pulvercoating til 

bilindustrien, transportsektoren, generelle industrikunder samt udvalgte arkitektoniske og dekorative kunder. Axalta 

vil fortsætte med at bygge på mere end 145 års erfaring inden for overfladebehandlingsindustrien. Gå venligst til 

www.axaltacoatingsystems.com for yderligere information.   

 


